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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse Den Franske Republiks Senat om 
det ovennævnte forslag.
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BILAG

Nr. 42

SENATET

26. december 2011, ordinært møde i perioden 2011-2012

NB Foreløbigt dokument

Kun den endelige trykte udgave er autentisk

EUROPÆISK BESLUTNING

MED BEGRUNDET UDTALELSE

om, hvorvidt forslaget til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og 
investeringsselskaber (E 6787) er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden
vedtaget finansudvalgets forslag til beslutning, der lyder således:

Referencer: Senatet: 179 og 226 (2011-2012).

I henhold til artikel 443 i forslag til forordning E 6787 bemyndiges Kommissionen til ved en 
delegeret retsakt at pålægge finansieringsinstitutternerne i EU strengere reguleringskrav i ”en 
begrænset periode”. Delegationen udøves, ”… hvis dette er nødvendigt for at tage højde for 
ændringer i mikroprudentielle og makroprudentielle risici, der skyldes markedsudviklingen
…”, og efter en hasteprocedure, der er fastlagt i artikel 445 og 446.

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen.

Senatet bemærker følgende:

- Artikel 443 i forslaget til forordning er ikke ledsaget af en begrundelse i relation til 
nærhedsprincippet.

- Delegationen til Kommissionen overskrider grænserne for indholdet af en delegeret 
retsakt som omhandlet i artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
hvorefter Kommissionen kan vedtage en sådan retsakt for at udbygge eller ændre ”visse ikke-
væsentlige bestemmelser” i en lovgivningsmæssig retsakt.

- Rammerne for udøvelsen af delegationen – både betingelserne for vedtagelsen af en 
delegeret retsakt og dens formål og varighed – er fastlagt bredt og upræcist..

Senatet erindrer om følgende:

- For bedre at dække samtlige bankrisici giver ”søjle 2” i Basel III-reglerne de nationale 
myndigheder mulighed for at pålægge de institutter, de fører tilsyn med, supplerende 
kapitalkrav.
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- Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordninger (EF) nr. 1092/2010, 1093/2010, 
1094/2010 og 1095/2010 af 24. november 2010, som er vedtaget af EU-institutionerne og er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, er der indført et europæisk finanstilsynssystem.

- Ved disse forordninger er der foretaget en kompetencefordeling med hensyn til 
overvågning og forvaltning af mikroprudentielle og makroprudentielle risici, navnlig i 
hastetilfælde.

Senatet bemærker, at artikel 443 i forslaget til forordning gør det muligt for Kommissionen 
ensidigt at ændre denne kompetencefordeling og eventuelt handle i strid med 
nærhedsprincippet.

Senatet finder derfor, at artikel 443 i Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning 
E 6787 i den nuværende affattelse ikke er i overensstemmelse med artikel 5 i traktaten om 
Den Europæiske Union og protokol nr. 2, der er knyttet som bilag til traktaten.

Det er af den opfattelse, at der ved udøvelsen af delegationen ikke må gøres indgreb i de 
beføjelser, der i hastetilfælde er tildelt Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og Den 
Europæiske Bankmyndighed inden for rammerne af det europæiske finanstilsynssystem, eller 
dem, der er givet de nationale myndigheder i henhold til søjle 2 i Basel-reglerne.

De øvrige artikler i forslaget giver ikke anledning til bemærkninger i relation til 
nærhedsprincippet.

Vedtaget af Senatet den 26. december 2011.

(sign.) Jean-Pierre BEL, formand


